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ÆNDRING
I
Bestyrelsen
Kære grundejere i Vængerne.
Ann Karina Gerner Løvschall – Ansvarsområde 3 – Arrangementer, har meddelt bestyrelsen, at
hun på grund af personlige årsager ser sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen.
Desværre er det ikke muligt at indsætte en suppleant til at overtage Ansvarsområde 3, men
bestyrelsen har på et ekstraordinært møde – den 28. oktober 2015, besluttet frem til den
ordinære generalforsamling i marts at deles om opgaverne for Ansvarsområde 3, hvor Ann
Karina havde forberedt en del vedr. Juletræsfesten den 6. december 2015.
Der vil komme mere oplysning om dette arrangement når de sidste aftaler er blevet bekræftet,
og der forventes omdelt en løbeseddel med oplysninger om billetsalg m.v. i weekenden den 6.
til 8. november 2015
Henvendelser vedr. Ansvarsområde 3 bedes fortsat rettet til mail adressen
ansvar3@vaengerne.dk, hvor vi så fælles i bestyrelsen vil besvare disse.
Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke Ann Karina for hendes arbejde i bestyrelsen med
arrangementer og fester, herunder en vellykket Sankt Hans fest.
Michael C. Knudsen
Formand
Kære alle
Jeg har valgt at udtræde af Vængernes bestyrelse med øjeblikkelig virkning. Det har været en meget svær
beslutning for mig, og jeg er oprigtig ked af, at min situation er således, at dette er en nødvendighed.
Mange kunne med garanti fristes til at tænke, at “nu er det den tredje, der udtræder på ganske kort tid – der
må da være noget galt i den bestyrelse”, og det er jeg faktisk ked af, hvis nogen af jer gør.
Bestyrelsen har gennem de seneste 7 – 8 mdr. haft nogle temmelig tunge emner på dagsordenen. Især et af
de emner vi har arbejdet med, har været så omfattende, at det har krævet mange møder. Mange
ekstraordinære møder, og som følge heraf en masse tid på forberedelse mellem møderne. Vi har haft behov
for en del kontakt til kommune og advokater, og har hele tiden skullet vende ekstraordinære beslutninger
over telefonen, på mails og de føromtalte ekstraordinære møder. Det har betydet, at rigtig meget tid er gået
med bestyrelsesarbejde, og meget mere end hvad jeg kan bruge i mit liv lige nu.
Det har dog været en fornøjelse at samarbejde med den resterende bestyrelse. Det er nogle meget
engagerede og dygtige medlemmer, som fortjener, at blive rost for den store indsats de yder.
Jeg håber, at kunne indtræde i bestyrelsen igen på et senere tidspunkt, da jeg oprigtigt brænder for at være
med til at gøre noget godt for Vængerne og vores lokalområde.
Slutteligt en stor tak for godt samarbejde til alle de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Med venlig hilsen
Ann Karina

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig nyhedsbreve fra grundejerforeningen Vængerne.

